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Notat 
 

Vurdering av kontraktsrettslige problemstillinger  
som følge av krigen i Ukraina 

1. Innledning  
Det er krig i Ukraina etter at Russland startet sin invasjon av landet den 24. februar 2022. 
Krigsutbruddet får virkninger for omverden, både i form av leveringsutfordringer for enkelte 
produkter, tilgang på arbeidskraft, ekstraordinære prisstigninger på råvarer med mer. I samarbeid 
med Advokatfirmaet Føyen AS har Norsk Eiendom sett nærmere på rettslige problemstillinger som 
typisk kan forventes oppstå for eiendomsbransjen som følge av den pågående krigen. 

I dette notatet vurderes i hovedsak problemstillinger som kan oppstå innen bygge- og 
anleggsprosjekter og leieforhold.  

Den rettslige situasjonen kan være svært forskjellig for avtaler inngått før og etter krigen brøt ut. Ved 
inngåelse av nye avtaler bør man derfor vurdere å innta særskilt regulering for fordeling av risiko i 
kontraktsforholdet for eventuelle følger av den pågående krigen i Ukraina. Forslag til reguleringer i 
fremtidige avtaler er inntatt som Vedlegg 1 til dette notatet.    

1.1 Bakgrunn 

Krigen i Ukraina og innførte sanksjoner får konsekvenser for bedrifter som er i, eller direkte eller 
indirekte samhandler med Russland, Hviterussland og Ukraina. Årsakene til konsekvensene kan være 
sammensatte og eksempelvis være: 

• At krigen vanskeliggjør eller umuliggjør produksjon og flyt av varer og tjenester i og fra 
Ukraina 

• Myndighetspålagte sanksjoner mot Russland og Hviterussland, eksempelvis 
o Forbud mot å levere visse typer varer eller tjenester til Russland 
o Eksklusjon av russiske banker og SWIFT, Visa og Mastercard 
o Forbud mot handel med selskaper eid av personer underlagt sanksjoner 
o Importforbud 
o Reiserestriksjoner 
o At vestlige bedrifter innfører frivillig stopp i handel med Russland og Hviterussland, 

eventuelt også Ukraina 
o At transport gjennom de berørte områdene kan bli vanskelig eller umulig, noe som 

gjøre varetilgang fra Asia vanskelig, og varetilgang fra de berørte områdene vanskelig 
eller umulig 

 
Krigens varighet er usikker, men man bør innstille seg på at krigen og dens konsekvenser kan bli 
langvarig. Den vanskelige situasjonen kommer på toppen av problemer knyttet til Covid-19, og kraftig 
prisstigning på en rekke varer de to siste årene.  
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Det har vist seg at krigen i Ukraina har betydning, særlig for bygge- og anleggsbransjen da det er 
aktører som allerede har sendt varsler om fristforlengelse og vederlagsjustering som følge av krigen 
og de konsekvenser den har medført eller forventes å medføre.  

Det er blant annet risiko for at byggeprosjekter bli forsinket grunnet mangel på nødvendige 
byggevarer. Krigen kan også medføre kraftig prisstigning på varer og tjenester som vil påvirke 
byggekostnadene. I tillegg kan krigen få konsekvenser for løpende forvaltning og drift av eiendom i 
Norge.  

2. Våre hovedkonklusjoner  

2.1. Entreprise 

• Forsinkelser på leverandørsiden som følge av krigen, f.eks. manglende varetilgang, kan 
utgjøre grunnlag for fristforlengelseskrav (Se punkt 4.2.1) 

• Det skal mye til før prisstigninger som følge av krigen danner grunnlag for et krav om 
vederlagsjustering, ansvarsfritak eller avtalerevisjon (Se punkt 4.2.2) 

• Selvvalgt importstopp som følge av politiske og moralske hensyn gir neppe grunnlag for 
fristforlengelseskrav, men det kan likevel tenkes unntak i særlig tilfeller ut ifra 
gjengjeldelsesbetraktninger (Se punkt 4.2.3) 

 

2.2. Leieforhold  

• Ved forsinket overlevering av leieobjektet som følge av krigen, vil utleier normalt få 
ansvarsfritak for følger av forsinkelsen, f.eks. utleiers alminnelige plikt til å betale erstatning 
(Se punkt 6) 

 

3. Rettslig utgangspunkt 
Hovedregelen er at en avtale må oppfylles selv om det oppstår vanskeligheter eller uforutsette 
forhold.  

Det finnes likevel unntak fra denne hovedregelen. Etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper kan 
såkalte force majeure begivenheter suspendere, frita eller redusere en parts forpliktelser eller 
ansvar. I tillegg har norsk rett regler om at avtaler kan revideres (helt eller delvis settes til side eller 
endres) hvis det foreligger bristende forutsetninger, eller det er urimelig eller i strid med god 
forretningsskikk å kreve oppfyllelse av avtalen.  

3.1 Force majeure i norsk rett 

Uttrykket «force majeure» sikter til uforutsette begivenheter utenfor en parts kontroll som 
innebærer at det blir umulig eller urimelig byrdefullt å oppfylle kontrakten. Typiske eksempler er krig, 
opprør, naturkatastrofer og streik.  

Reguleringen av force majeure varierer avhengig av hvilket rettsforhold og kontrakt man står 
ovenfor. Vurderingen av om det foreligger force majeure og hvilke virkninger dette har, må derfor 
vurderes med utgangspunkt i den konkrete kontrakten. Dersom kontrakten ikke inneholder en 
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regulering av force majeure, finnes det generelle regler og prinsipper i den alminnelige ulovfestede 
kontraktsretten.  

Normalt oppstilles det 4 vilkår for ansvarsfritak som følge av force majeure:    

(i) Det må foreligge en force majeure begivenhet utenfor partens kontroll, 
(ii) Force majeure begivenheten har medført en hindring for en parts mulighet til å oppfylle 

kontrakten,  
(iii) Parten burde ikke ha tatt hindringen i betraktning ved avtaleinngåelsen, og  
(iv) Parten ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen. 

 
I kjøpsretten taler man, i stedet for force majeure, om kontrollansvar. Dette kommer til uttrykk i 
kjøpsloven § 27, og har etablert seg i annen lovgivning og kontraktspraksis (f.eks. håndverker-
tjenesteloven, forbrukertjenesteloven, bustadoppføringslova, avhendingsloven mv). Kontrollansvaret 
bygger i stor grad på de samme vilkår og vurderingstemaer som de tradisjonelle ansvarsreglene for 
force majeure, herunder det man finner i NS-kontraktene1. 

3.1.1 Er krigen i Ukraina en force majeure begivenhet?  

Det finnes ikke noe enhetlig begrep om hva som defineres som en force majeure begivenhet, og 
dette kan variere. Imidlertid er det noen hendelser som er ansett å være klassiske force majeure 
begivenheter. Krigsutbrudd er ett av disse. Vi mener det er klart at Russlands omfattende invasjon av 
Ukraina er en hindring utenfor en parts kontroll.  

Tilsvarende vil også gjøre seg gjeldende for de plutselige myndighetskrav eller uforutsette forhold 
som følge av krigen, herunder regler om f.eks. eksportkontroll som har oppstått som følge av 
sanksjonene mot Russland. Dette er med andre ord hindringer som etter sin art kan gi grunnlag for å 
påberope force majeure. 

3.2 Læren om bristende forutsetninger og avtaleloven § 36  

I tillegg til reglene om force majeure som kan gi grunnlag for ansvarsfritak (man slipper f.eks. å 
oppfylle til avtalt tid), finnes det også regler som kan gi grunnlag for å, helt eller delvis, sette til side 
eller endre en avtale, såkalt avtalerevisjon (f.eks. kan en avtale bortfalle i sin helhet, eller en pris kan 
justeres).  

Terskelen for å endre eller tilsidesette en avtale etter slike regler, har tradisjonelt vært meget høy.  

Et grunnlag for avtalerevisjon er den ulovfestede læren om bristende forutsetninger. 
Forutsetningslæren innebærer i grove trekk at dersom visse forutsetninger for inngåelse av avtalen 
skulle briste, vil det kunne være urimelig å fastholde oppfyllelse av avtalen2. Det må foretas en 
helhetsvurdering av om krigen og dens konsekvenser gir grunnlag for avtalerevisjon etter 
forutsetningslæren, hvor risikoen for situasjonen og størrelsen på partens tap vil være sentrale 
vurderingsmomenter.  

 
1 Reell forskjell mellom kontrollansvar og de alminnelige reglene om force majeure er i alt det vesentlige at det 
ikke kreves «force majeure hendelser» for at kontrollansvaret skal gjelde. Det er tilstrekkelig at hindringen 
ligger utenfor debitors «kontroll». Det vises til bl.a. til Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. utg. 2021, s. 529 
2 De sentrale vilkårene i forutsetningslæren ble oppsummert av Høyesterett i Rt. 2010 s. 1345. 



  
Vurdering av kontraktsrettslige problemstillinger  

som følge av krigen i Ukraina 

 
Side 4 av 11 
16.03.2022 

 

Et annet grunnlag for avtalerevisjon, er den generelle lempningsregelen i avtaleloven § 36 som kan 
utgjøre grunnlag for at en avtale helt eller delvis kan settes til side, eller endres (avtalesensur) hvis 
det ville virke urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre avtalen gjeldende.  

4. Entreprise 

4.1 Entreprisestandardenes regulering av force majeure   

Entreprisestandardene NS 8405, NS 8406 og NS 8407 inneholder alle bestemmelser om force 
majeure. Bestemmelsene er nærmest likelydende, og fastsetter fire kumulative vilkår for at force 
majeure som grunnlag for et fristforlengelseskrav skal anses å foreligge. Ordlyden tilsvarer i all 
hovedsak de vilkårene som er angitt i punkt 3.1 ovenfor.  

Det er den som fremmer kravet som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt. Dersom alle 
vilkårene er oppfylt og kravet er rettidig varslet i henhold til standardens varslingsfrister3, har parten 
krav på fristforlengelse.  

Det følger uttrykkelig av standardene at partene ikke har krav på «justering av vederlaget som følge 
av fristforlengelse etter denne bestemmelsen»4. Kostnadene som følge av fristforlengelsen må 
følgelig parten selv dekke.   

Dersom fremdriften blir hindret av en kontraktsmedhjelper5, må også kontraktsmedhjelperen 
oppfylle tilsvarende vilkår (såkalt «dobbel force majeure»). Skal derfor f.eks. en totalentreprenør 
påberope force majeure ovenfor en byggherre fordi fremdriften hindres av en av hans tekniske 
underentreprenører, må vilkårene for ansvarsfrihet oppfylles både av totalentreprenøren selv og 
hans tekniske underentreprenør. Dette er regulert på tilsvarende måte i underentreprisekontraktene 
(NS 8417, NS 8415, NS 8416). 

Standardene gir begge parter rett til å kreve fristforlengelse. Det fremgår også av bestemmelsene at 
en part også har rett på fristforlengelse, dersom fremdriften hindres som følge av at den andre 
parten har krav på fristforlengelse etter bestemmelsen. 

Dersom en byggherre får et krav om fristforlengelse fra entreprenøren, er det viktig at bygg-herren 
også videreformidler fristforlengelseskravet ovenfor andre aktører i prosjektet han har kontrakt med.   

Entreprisestandardene har også bestemmelser om oppsigelse av kontrakten dersom «ekstra-
ordinære og upåregnelige forhold utenfor partenes kontroll» medfører stans, eller varer i mer enn  
6 måneder. Se f.eks. NS 8407 pkt. 45. Krig er uttrykkelig angitt som hendelse som kan gi rett til 
oppsigelse etter denne bestemmelsen. Dersom oppsigelse gjennomføres får entreprenøren rett til 
vederlag for utførte arbeider, men ingen av partene gis rett til erstatning. 

 
3 «Innen rimelig tid» etter NS 8406 pkt. 20, og «uten ugrunnet opphold» etter NS 8405 pkt. 24.4 og NS 8407 
pkt. 33.4. 
4 Se f.eks. NS 8407 pkt. 33.3 siste ledd. 
5 Begrepet kontraktsmedhjelper definert som er «leverandør, entreprenør, prosjekterende, rådgiver eller annen 
som har påtatt seg å oppfylle deler av byggherrens eller totalentreprenørens kontraktsforpliktelse» i f.eks. NS 
8407 pkt. 1.5. 
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Også entreprisestandardene vil kunne suppleres av læren om bristende forutsetninger, og 
avtaleloven § 36 som nevnt ovenfor.  

4.2 Noen entrepriserettslige problemstillinger  

4.2.1 Forsinkelser på leverandørsiden -- manglende varetilgang mm. 

En følge av krigen i Ukraina er at den vanskeliggjør eller umuliggjør produksjon og flyt av varer og 
tjenester i og fra Ukraina. Også varetransport fra Asia gjennom alle de utsatte områdene (Ukraina, 
Russland og Hviterussland) kan bli berørt. Forsyningslinjer blir avbrutt eller omlagt, noe som kan 
medføre endringer i varetilgang eller vareflyt på leverandørsiden.  

Forsinkelser på leverandørsiden medfører risiko for forsinkelser i pågående bygge- og 
anleggskontrakter i Norge hvor bestillinger ikke kommer til avtalt tid. Spørsmålet er om dette kan 
påberopes som grunnlag for et fristforlengelseskrav på grunn av force majeure.  

For det første må leveringshindringene ha betydning for fremdriften i prosjektet. Med andre ord må 
det foreligge en hindring som påvirker aktiviteter på kritisk linje i prosjektet, og derav innvirker på 
prosjektets sluttfrist. Der hvor entreprenøren uforstyrret kan utføre andre operasjoner i 
mellomtiden, og likevel levere ytelsen rettidig, vil det ikke foreligge en relevant fremdriftshindring.   

Videre kreves det at parten eller hans kontraktsmedhjelper ikke burde ha tatt den forsinkede/ 
manglende leveransen «i betraktning» ved avtaleinngåelsen. Dette vil måtte vurderes konkret ut fra 
den bakenforliggende årsaken til den forsinkede leveransen. Vilkåret vil etter vårt syn klart være 
oppfylt dersom avtalen var inngått før krigen brøt ut. Det kan imidlertid ikke utelukkes at også 
etterfølgende, uforutsigbare konsekvenser av krigen som f.eks. sanksjoner eller eksport/ 
importkontroll mv. også kan medføre at en hindring ikke kunne vært tatt i betraktning, selv om 
avtalen ble inngått etter krigens utbrudd.  

En part har heller ikke krav på fristforlengelse for hindring han eller hans kontraktsmedhjelper «med 
rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av». Her må det vurderes i hvilken grad det 
har vært mulig for entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere å skaffe varer/leveranser fra 
andre steder og leverandører, og sådan redusere hindringens betydning for sin kontraktsforpliktelse. 

Hva som kreves beror på de konkrete omstendigheter, men det kan ikke kreves at entreprenøren 
igangsetter alle tenkelige tiltak for å skaffe leveransen fra annet sted, jf. ordlyden «med rimelighet». 
Dette har også en side til at entreprenøren ikke får dekket sine merkostnader ved forsinkelsen, slik at 
det må være en forholdsmessighet mellom kontraktsverdien og de tiltak som kreves.  

4.2.2 Prisstigning  - økonomisk force majeure  

Generell prisstigning på råvarer og driftsmidler er en mulig følge av krigen. Prisstigningene kan 
medføre at et bygge- og anleggsarbeid blir betydelig dyrere å gjennomføre enn forutsatt. En avtale 
om indeksregulering vil i en slik sammenheng være langt unna å kompensere for økningen. Det er 
alminnelig antatt at force majeure reglene ikke krever at det foreligger en hindring som gjør det 
umulig for debitor å oppfylle. Også tilfeller hvor det blir ekstraordinært tyngende å oppfylle, f.eks. 
ved ekstraordinære prisstigninger, kan reglene slå inn. Dette er i teorien kalt «økonomisk force 
majeure». 
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Spørsmålet er om høy prisstigning kan danne grunnlag for et vederlags- eller fristforlengelseskrav 
basert på force majeure, eller revisjon av avtalen.  

Et rettslig grunnlag for et krav om ansvarsfrihet eller avtalerevisjon som følge av prisstigning etter 
entreprisestandardene må finnes i de ulovfestede prinsippene om force majeure, evt. 
forutsetningssynspunkter eller avtaleloven § 36, ettersom standardene selv ikke regulerer 
spørsmålet6. 

Det klare utgangspunkt er at det skal svært mye til før prisstigninger danner grunnlag for 
ansvarsfritak eller avtalerevisjon. Hovedregelen er at leverandøren må akseptere store tap og 
prisøkninger, selv om det fremstår som overraskende og urimelig for leverandøren.  

Rettspraksis inneholder få eksempler på at et rent økonomisk misforhold har medført at en 
leverandør har fått medhold i krav om prisjustering eller avtalerevisjon på grunn av ekstra-ordinære 
priser.  

I Rt. 1935 s. 122 (Falconbridge) hadde en kommitent forpliktet seg til å levere nikkel til 150 GBP per 
tonn til en kommisjonær. I 1931 steg nikkelprisene kraftig. Kommisjonæren hadde solgt partiet til 
235 GBP, i overkant av 60 % dyrere enn avtalt pris. Retten fant at det ville være i strid med «god 
forretningsskikk og med tillitsforhold mellom partene» å fastholde oppfyllelse etter avtalt pris når 
«markedet av helt uforutseede og utenforliggende grunner undergikk en saadan radikal omveltning».  

I Rt. 1951 s. 371 (Vedbolagsdommen) hadde en kullimportør inngått kontrakt i 1939 om bl.a. levering 
av kull til en bestemt pris per tonn. Da andre verdenskrig brøt ut, steg kullfraktene så sterkt at 
oppfyllelse av kontrakten ville påføre selgeren et direkte og stort tap. Fraktprisene ble på det høyeste 
tidoblet sammenlignet med prisen før krigsutbruddet. Voldgiftsretten fant at kullimportøren ikke 
hadde rett til å heve kjøpet, men var heller ikke forpliktet til å fortsette leveringen med mindre prisen 
ble justert. Voldgiftsretten uttaler bl.a. at det er «tilstrekkelig å nevne at det etter rettsoppfatningen i 
dag ikke kan ansees utelukket at selgeren kan kreve lempninger i kontrakten når han for å kunne 
oppfylle på de avtalte vilkår må påta seg oppofrelser som er helt uforholdsmessige og åpenbart ligger 
utenfor hva partene har regnet med».  

Juridisk teori har fremhevet at når momenter ved vurderingen av om ansvarsfritak for økonomisk 
force majeure foreligger, er det tale om en langvarig avtale eller engangsoppfyllelse, om varen 
normalt er utsatt for prisfluktuasjoner eller normalt er stabil, om prisstigingen er spontan (som 
krigsutbrudd) eller skyldes ordinær prisstigning, samt om selgeren har tatt en kommersiell risiko eller 
har mer en formidlerrolle7.  

Størrelsen på tapet vil også være relevant. For bygge- og anleggsprosjekter må kontrakten og 
leveransen sees i sin helhet ved vurderingen av om prisstigning har gjort det tilstrekkelig urimelig 
byrdefullt å oppfylle kontrakten. I motsetning til de ovennevnte dommene, hvor 
kontraktsforpliktelsen i all hovedsak var knyttet opp mot én type vare med enorm prisstigning, vil et 

 
6 I henhold til entreprisestandardene kan partene kun kreve fristforlengelse, og ikke «justering av vederlaget 
som følge av fristforlengelsen». Det er imidlertid diskutert om vederlagsjustering som følge av prisøkninger 
likevel kan kreves da disse ikke er en «følge av fristforlengelse». Med det menes at vederlagsjusteringen ikke 
kreves som følge av tidsmessig forskyvning av prosjektet. Etter vårt syn kan en slik tolkning ikke utelukkes, men 
den viser i så fall at standardene verken regulerer eller utelukker vederlagsjusteringskrav grunnet force 
majeure for annet enn følger av fristforlengelse. 
7 Se Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3 utg. 2021, s. 527 
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byggeprosjekt bestå av mange ulike typer varer og leveranser. Dersom prisene på én vare har økt 
med 100 %, men likevel ikke medfører prisstigning for entreprenøren for prosjektet samlet med mer 
enn 15 %, taler dette for at det ikke foreligger økonomisk force majeure. Det er tapet i den samlede 
kontrakten som må bli urimelig byrdefull å oppfylle.  

I tillegg må man kunne bevise en årsakssammenheng mellom den påberopte force majeure 
begivenheten, og den prisstigningen som foreligger. Dersom det er usikkerhet hvorvidt deler av 
prisstigningen kan skyldes f.eks. covid-19 eller andre årsaker, må parten være forberedt på å 
godtgjøre årsakssammenhengen.  

Etter vårt syn viser ovennevnte praksis at det skal svært mye til før prisstigning gir grunnlag for 
vederlagsjustering i en entreprisekontrakt. En entreprenør må forvente forholdvis store tap før det 
evt. kan bli tale om ansvarsfritak eller avtalerevisjon.  

4.2.3 Importstopp som følge av etiske/moralske hensyn  

Flere selskaper har innført importstopp fra Russland og deres allierte som følge av etiske/ politiske 
hensyn. Tilgangen til en vare eller tjeneste er altså til stede, men benyttes med vilje ikke som en form 
for økonomisk sanksjon mot krigførende part. Bak vil det ofte ligge kommersielle interesser for å vise 
bransjen og kunder at man støtter en krigførende parts side.  

Spørsmålet er om dette kan tenkes å gi grunnlag for et fristforlengelseskrav på grunn av force 
majeure etter entreprisestandardene.  

Etter vårt syn må utgangspunktet være at dette ikke vil gi grunnlag for fristforlengelseskrav etter 
standardkontraktene, ettersom dette ikke vil være et forhold «utenfor partens kontroll».  

Det finnes likevel eksempler fra eldre rettspraksis fra tidlig 1900-tallet om at opprettholdelse av en 
kontrakt med en krigførende part, kan medføre fare for gjengjeldelsessanksjoner fra tredjemann, 
f.eks. svartelisting fra Storbritannia, som vil ødelegge selgerens næringsgrunnlag, kan utgjøre en 
force majeure-hendelse8.  

Nevnte rettspraksis er rundt 100 år gammel, og det er ikke gitt at dagens domstoler vil vurdere 
forholdet på samme måte. Vi kan likevel ikke utelukke at en domstol vil finne at det i tilfeller hvor 
fortsatt import gjøres med stor risiko for ødeleggende gjengjeldelsesaksjoner for selskapets 
virksomhet, kan danne grunnlag for ansvarsfrihet basert på force majeure. Det kan i slike tilfeller 
spørres i hvilken grad importstoppen i realiteten er innenfor «partens kontroll.»   

I særlig urimelige tilfeller kan også eventuelt avtaleloven § 36 være et mulig grunnlag for 
avtalerevisjon.  

4.2.4 Myndighetspålegg i forbindelse med krigsutbruddet – grunnlag for fristforlengelse 
eller vederlagsjustering? 

Entreprisestandardene fastsetter at dersom det, etter at entreprenøren avga sitt tilbud, skjer 
forandringer i lover, forskrifter og enkeltvedtak som innebærer at de «avtalte krav til prosessen» må 
endres, kan entreprenøren påberope seg dette som en endring med tilhørende rett til 

 
8 Se Hagstrom, Obligasjonsrett, 3. utgave 2021, s. 288 og Rt.1919 s. 140, Rt. 1923 s. 40,  
og motsetningsvis Rt. 1921 s. 345. 
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fristforlengelse og vederlagsjustering. Se f.eks. NS 8407 pkt. 15.2 som henviser til pkt. 15.1 for de 
avtalte krav til prosessen.   

Det har vært argumentert for at myndighetspålegg (enkeltvedtak) som følge av korona-pandemien, 
f.eks. reiserestriksjoner, kan vurderes som en endring etter både NS 8407 pkt. 15.2 og 33.3 (force 
majeure). Lignende problemstillinger kan tenkes oppstå i forbindelse med krigsutbruddet i Ukraina, 
f.eks. ved myndighetspålagte importsanksjoner som må følges. 

I en dom fra Follo og Nordre Østfold tingrett av 9.12.2021 fant tingretten at myndighetspålegg som 
kom som et ledd i bekjempelse av force majeure (koronapandemien), kunne danne grunn¬lag for 
fristforlengelse etter pkt. 15.2. Dommen er påanket.  

Etter vårt syn gir dommen neppe uttrykk for en korrekt tolkning av NS 8407. Bestemmelsen i NS 8407 
pkt. 15.2 gjelder enkeltvedtak som gjelder krav til «prosessen» og det fremgår av ordlyden i pkt. 15.1 
at prosessen gjelder «prosjektering, herunder materialvalg, og utførelse». Slike myndighetspålegg det 
er tale om her, er ikke naturlig å rubrisere under slike krav til «prosessen».   

I tillegg vises til at force majeure bestemmelsen i NS 8407 pkt. 33.3., blant annet retter seg direkte 
mot «offentlige forbud og påbud». Når det uttrykkelig er inntatt at «offentlige forbud og påbud» er å 
anse som en force majeure begivenhet som gir rett til fristforlengelse etter pkt. 33.3, så tilsier dette 
etter vårt syn at pkt. 15.2 ikke kan benyttes som et alternativt grunnlag for kravet, med et potensielt 
annet utfall.  

Tingrettsdommer har generelt lav rettskildemessig vekt, og denne dommen er også påanket og 
dermed ikke rettskraftig. Inntil en rettskraftig avgjørelse om spørsmålet foreligger, er det vårt syn at 
parter ikke bør innrette seg i tillit til tingrettens avgjørelse.  

5. Forbrukerentreprise 
I forlengelsen av de utfordringer som kan oppstå i en bygge- og anleggskontrakt mellom byggherre 
og entreprenør, må også byggherren/utbygger sørge for å ivareta sine rettigheter og forpliktelser 
overfor eventuelle kjøpere av boliger under oppføring etter bustadoppføringslova.  

Etter bustadoppføringslova § 11 først ledd bokstav c, vil entreprenør/utbygger har rett til 
fristforlengelse på tilsvarende vilkår som etter entreprisestandardene. Hvorvidt vilkårene for 
fristforlengelse er oppfylt, må vurderes konkret i den enkelte situasjon. 

Vi nøyer oss her med å vise til de problemstillingene vi har gjennomgått for entreprise-standardene i 
punkt 4.2 ovenfor, som i stor grad er retningsgivende også for forbruker-entreprisene.  

Entreprenøren må huske på å varsle forbrukeren om fristforlengelsen. Varselet må gis «uten ugrunna 
opphald» etter at han «vart merksam på det omstendet som gjev krav på lenging», jf. 
bustadoppføringslova § 11 siste ledd. I praksis betyr dette at kravet må varsles straks bygg¬herren 
mottok krav om fristforlengelse fra sin entreprenør, eller på annen måte skjønte at krigen ville få 
fremdriftskonsekvenser for prosjektet med mindre han har saklig grunn til å vente. 
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6. Leieforhold 
Krigen og dens konsekvenser kan medføre problemer for leieobjekt som skal bygges eller 
rehabiliteres. Dersom en utleier ikke kan stille leieobjektet til disposisjon til avtalt tid, vil det foreligge 
et avtalebrudd i form av en forsinkelse9.  

Det er klart at utleier ikke kan kreve betaling for leie og felleskostnader i den perioden forsinkelsen 
varer.  

Som utgangspunkt vil leietaker også ha rett på erstatning for tap som følge av en forsinkelse, 
herunder for eksempel leie av alternativt husrom. Retten til å kreve erstatning i disse tilfellene er 
imidlertid begrenset av kontrollansvaret. Det vises her til bl.a. husleieloven § 2-13 som sier at retten 
til å kreve erstatning for bl.a. forsinkelse «gjelder likevel ikke så langt utleieren godtgjør at 
forsinkelsen eller mangelen skyldes en hindring utenfor utleierens kontroll som utleieren ikke med 
rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å ha unngått eller overvunnet 
følgene av.» Dette reguleres på tilsvarende måte i standardavtalene. 

Skyldes forsinkelsen fremdriftshindring hos entreprenøren som følge av krigen i Ukraina, vil utleier 
kunne påberope seg kontrollansvaret, så fremt vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. I mange tilfeller 
kan dette også utgjøre en force majeure situasjon som fritar eller reduserer utleiers forpliktelser eller 
ansvar.  

Det følger ikke uttrykkelig av bestemmelsen i husleieloven § 2-13 at utleier må varsle leietaker ved 
slik forsinkelse. Dette anbefales likevel i lys av alminnelige lojalitets- og tapsbegrensningsforpliktelser 
ovenfor leietakerne. Vi anbefaler derfor at utleier uten ugrunnet opphold etter at han ble klar over 
omstendighetene som nødvendiggjør utsatt overlevering, varsler leietaker om forsinkelsen, årsaken 
og hvorfor kontrollansvaret vil gjelde slik at leietaker gis mulighet til å innrette seg etter forsinkelsen.  

For leieavtaler som er inngått etter krigen ble kjent, kan den rettslige situasjonen være annerledes. 
Ved reforhandling og inngåelse av nye leieavtaler bør det derfor inntas en særlig klausul om dette, se 
vårt forslag til klausul i notatets vedlegg 1. I tillegg bør utleier nøye vurdere om man ved fastsetting 
av overtakelsesdato i standard leieavtale punkt 7.1, bør legge inn en sikkerhetsmargin for å fange 
opp eventuelle fremdriftsmessige problemer i prosjektet. Alternativt kan man i punkt 7.1 fastsette at 
overtakelse skal skje i en angitt periode, og at endelig overtakelsesdato skal varsles med en fastsatt 
frist. I tillegg bør det inntas back-to-back klausul i entrepriseavtalen som utleier inngår med 
entreprenøren, som skal bygge eller rehabilitere leieobjektet.  

Endelig nevnes kort at det kan oppstå situasjoner hvor utleier ikke klarer å oppfylle sine 
kontraktsforpliktelser som følge av krigen og dens virkninger. Det kan for eksempel dreie seg om 
svikt i tekniske anlegg som ikke blir rettet i tide grunnet mangel på nødvendige deler. 

Slike situasjoner kan innebære at det i konkrete leieforhold foreligger en mangel som kan gi leietaker 
rett til å gjøre gjeldende ulike misligholdsbeføyelser. Dette beror på en konkret vurdering av den 
faktiske situasjonen og det konkrete leieforhold. For eksempel er det etter standard leieavtale for 
brukte lokaler/bygg en vesentlighetsterskel for mangler, mens det ikke er tilsvarende for 
nye/rehabiliterte lokaler og bygg. Ved eventuelle mangler ved leieobjektet vil kontrollansvaret kunne 
danne grunnlag for unntak av utleiers alminnelige plikt til å betale erstatning for mangelen.  

 
9 Se for eksempel husleieloven § 2-1. 
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Husleieloven og standardavtalene kan også suppleres med de ulovfestede reglene om force majeure, 
bristende forutsetninger og avtaleloven § 36. Vi viser til det som er sagt om dette ovenfor. 

 

 

******* 

 

Vedlegg 1  
Her gis noen forslag til avtalebestemmelser som kan inntas i fremtidige kontrakter.  

Bruk av forslagene bør alltid tilpasses den aktuelle kontrakten som inngås.  

Entreprise  
Dersom partene i en entreprisekontrakt er enige om at krigen i Ukraina fortsatt skal danne grunnlag 
for fristforlengelseskrav, kan partene innta følgende særbestemmelse i kontrakten:  

«Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av krigen i 
Ukraina, forutsatt at parten har igangsatt rimelige tiltak for som et forsøk på å unngå eller 
overvinne følgene av fremdriftshindringen. Det samme gjelder dersom det blir innført 
handelsrestriksjoner med land som er involvert i krigen.  

For øvrig gjelder NS 8407 pkt. 33.3 og 33.4.»   

Vi understreker imidlertid at partene i entrepriseavtaler normalt bør være varsomme med å legge til 
egne reguleringer utover standardenes tekst med mindre særlige grunner tilsier det. Dersom 
ovennevnte formuleringer eller lignende benyttes, bør man i alle tilfeller sørge for at rekkevidden av 
bestemmelsen sett i lys av den konkrete kontrakten er avklart. 

Forslaget er basert på NS 8407, og har partene avtalt en annen kontrakt må teksten sørge for 
henvisninger til relevant standard og bestemmelse. 

Leieforhold  
Forslag til bestemmelse som kan inntas som tillegg til standard leieavtale: 

«26.1 Særskilt regulering knyttet til krigen i Ukraina 

Ved inngåelsen av denne leieavtalen pågår det krig i Ukraina og det er innført sanksjoner som 
kan få konsekvenser for bedrifter som er i, eller direkte eller indirekte samhandler med 
Russland, Hviterussland og Ukraina. Krigen i Ukraina og dens konsekvenser (Krigen) har 
usikker varighet og kan medføre blant annet mangel eller forsinkede leveranser av materiell, 
mangel på nødvendig arbeidskraft, mv., noe som igjen kan medføre forsinket ferdigstillelse av 
Leieobjektet. Per kontraktsinngåelse har ikke Utleier informasjon om at det vil bli forsinkelser 
i prosjektet.  
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Partene aksepterer at forsinket ferdigstillelse av Leieobjektet forårsaket av Krigen ikke kan 
påberopes som avtalebrudd, herunder kan det ikke kreves erstatning etter husleielovens 
bestemmelser. Dette forutsetter at Utleier gjør det som med rimelighet kan forventes for å 
unngå at Krigen fører til forsinket Overtakelse eller mangler. Dersom Utleier som følge av 
Krigen likevel ikke kan ferdigstille Leieobjektet innen avtalt dato for Overtakelse, jf. punkt 7.1, 
skal partene i fellesskap lojalt arbeide for å finne løsninger som gir minst mulig økonomisk og 
praktisk ulempe for partene. Dette innebærer blant annet at: 

(i)  Leietaker vil være forpliktet til å godta delvis Overtakelse av Leieobjektet. Dette 
forutsetter at midlertidig brukstillatelse er gitt, det ikke foreligger vesentlige mangler ved 
Leieobjektet og Leietaker kan drive tilnærmet normal virksomhet i Leieobjektet. Leietaker 
skal betale en forholdsmessig del av Leien i henhold til punkt 8.1 for de deler av 
Leieobjektet som er tatt i bruk (beregnet etter areal). Eller,  

(ii)  Leietaker vil være forpliktet til å godta (hel eller delvis) Overtakelse av Leieobjektet til 
tross for at eventuelle avvik etter Leiekontrakten og husleieloven § 2-1 (2), slik at 
arbeider kan gjenstå ved innflytting. Dette forutsetter at midlertidig brukstillatelse er 
gitt, det ikke foreligger vesentlige mangler ved Leieobjektet og Leietaker kan drive 
tilnærmet normal virksomhet i Leieobjektet. Partene skal lojalt forhandle om reduksjon i 
Leie i henhold til husleieloven § 2-11 inntil Leieobjektet er i henhold til kravspesifikasjon. 
Eller,  

(iii) Dersom Leieobjektet ikke kan overtas helt eller delvis, skal Leietaker søke etter 
midlertidige lokaler, fortrinnsvis ved at Leietaker forlenger sitt eksisterende leieforhold. 
Dersom leieforholdet ikke kan forlenges, skal Leietaker søke etter annet midlertidig 
erstatningslokale. Utleier skal lojalt og i nødvendig grad medvirke, herunder skal Utleier 
undersøke om Utleier i egen portefølje har tilgjengelig erstatningslokale som Leietaker 
kan leie i den midlertidige perioden. 

Partene plikter å varsle krav om fristforlengelse skriftlig til den annen part uten ugrunnet 
opphold, fra det tidspunkt partene får kunnskap om at forsinkelse vil kunne oppstå.»  
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